
  70 - 33من 
بُ ـــــــَقْد نـَْعَلُم ِإنُه لََيْحُزُنَك الِذي يـَقُ (  ُهْم الَ ُيَكذِه َيْجحَ ـــــــوُلوَن فَِإنـاِلِميَن بِآيَاِت اللالظ 33ُدوَن (ـــــــوَنَك َوَلِكن (. (  

  ] . 33[ األنعام : 
 ----------  

  أي : قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم  .) يـَُقوُلوَن َقْد نـَْعَلُم ِإنُه لََيْحُزُنَك الِذي ( 
  قيلت فيه . ن ، وكاهن وغريها من األقوال اليتكانوا يقول عنه : إنه ساحر ، وجمنو  ♦
نـَْفَسَك َعَلى آثَارِِهْم ِإْن َملْ فـََلَعلَك بَاِخٌع ) وقال تعاىل (ْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرَاٍت َفال َتْذَهْب نَـ حيزن لكفرهم كما قال تعاىل ( εوكان  ♦

  ) باخع : أي مهلك . َلَعلَك بَاِخٌع نـَْفَسَك َأال َيُكونُوا ُمْؤِمِننيَ ) وقال تعاىل ( يـُْؤِمُنوا ََِذا احلَِْديِث َأَسفاً 
 ρهذه اآلية الكرمية ، بأنه يعلم أن رسوله  صرح تعاىل يف) َقْد نـَْعَلُم ِإنُه لََيْحزُُنَك الذي يـَُقوُلوَن ( قوله تعاىل :  قال الشنقيطي ♦

َفَال َتْذَهْب نـَْفُسَك َعَلْيِهْم ( ، وقد اه تعاىل عن هذا احلزن املفرط يف مواضع أخر كقوله  ρحيزنه ما يقوله الكفار من تكذيبه 
اِخٌع نـْفَسَك على آثَارِِهْم ِإن ملْ يـُْؤِمُنوْا ذا احلديث فـََلَعلَك بَ ( ، وقوله  )َفَال تَْأَس َعَلى القوم الكافرين ( اآلية ، وقوله  )َحَسرَاٍت 

  الباخع : هو املهلك نفسه  )َلَعلَك بَاِخٌع نـْفَسَك َأال َيُكونُواْ ُمْؤِمِنَني  (، وقوله  )َأَسفاً 
ال لك نفسك حزناً : أي  )ارٌِك بـَْعَض َما يوحى إِلَْيَك فـََلَعلَك تَ  (يف اآليتني يراد به النهي عن ذلك ، ونظريه ) َلَعلَك بَاِخٌع  (وقوله 

  عليهم يف األول ، وال ترتك بعض ما يوحى إليك يف الثاين.
بُوَنَك (  ُهْم ال ُيَكذم يف دخيلة نفوسهم ال يكذبونك بل يعتقدون صدقك .) فَِإنـأي : فإ  
  قضاياهم .ولذلك كانوا يسمونه قبل الرسالة باألمني ، وحكموه يف بعض  ♦
  . وتعزية عما يواجهون به ρويف اآلية تسلية للنيب :  ابن الجوزي قال ♦
   εاملراد بالظاملني : املكذبني بالرسول ) َوَلِكن الظاِلِميَن ِبآيَاِت اللِه ( 
  .أي : ولكنهم يعاندون احلق ، ويدفعونه بصدورهم )  َيْجَحُدونَ ( 
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بُوْا َوُأوُذو (  ُروْا َعَلى َما ُكذ َبْت ُرُسٌل من قـَْبِلَك َفَصبـَ َل ِلَكِلَماتِ َوَلَقْد ُكذى أَتَاُهْم َنْصُرنَا َوَال ُمَبدَبِإ  ْا َحتِه َوَلقْد َجاءَك ِمن نـالل
  ) . )34اْلُمْرَسِليَن (
  ] . 34[ األنعام : 

 ----------  
ْبِلَك (  َبْت ُرُسٌل ِمْن قـَ هذه تسلية للنيب ) َوَلَقْد ُكذε . وتعزية له ، فيمن كذبه من قومه  
إىل االقتداء مبن قبله  υوفيه إرشاد له ، فإن عموم البلوى رمبا يهوا بعض وين  ρسلية إثر تسلية لرسول اهللا ت : يقال اآللوس ♦

  ة .دير الكالم بالقسم لتأكيد التسليمن الرسل الكرام يف الصرب على األذى وعدة ضمنية مبثل ما منحوه من النصر ، وتص
  أقوامهم . ولقد كذبت رسل كثري من ِقبل ومعىن اآلية : 

بُوَك فَـَقْد ُكذَب ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلَك َجاُءوا بِاْلبـَيـَناِت َوالزبُِر َواْلِكَتاِب اْلُمِنريِ كما قال تعاىل (  فَِإْن َكذ . (  
َلُهْم قَـْوُم نُوٍح َوَعاٌد َوَمثُودُ وقال تعاىل ( َبْت قـَبـْ بُوَك فَـَقْد َكذ َوِإْن ُيَكذ . (  
بُوَك فَـَقْد َكذَب الِذيَن ِمْن قَـْبِلِهْم َجاءَتْـُهْم ُرُسُلُهْم َوإِ وقال تعاىل ( ْن ُيَكذ... . (  

  وليس معه أحد ) . εومعه الرجل والرجالن ، والنيب  ε( يأيت النيب  εويف احلديث قال 
بُوا (  ُروا َعَلى َما ُكذ   وا .أي : صربوا على هذا التكذيب ، فاصرب أنت يا حممد كما صرب ) َفَصبـَ

  ) . فَاْصِربْ َكَما َصبـََر أُوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُسلِ كما قال تعاىل (
  وقد أمره اهللا تعاىل بالصرب يف آيات كثرية :

ْعَد اللِه َحق َوال َيْسَتِخفنَك فَاْصِربْ ِإن وَ ) وقال تعاىل ( فَاْصِربْ ِإن اْلَعاِقَبَة لِْلُمتِقنيَ ) وقال تعاىل ( فَاْصِربْ َعَلى َما يـَُقولُونَ فقال تعاىل (
يالً ) وقال تعاىل ( الِذيَن ال يُوِقُنونَ  )  فَاْصِربْ ِحلُْكِم َربَك َوال َتُكْن َكَصاِحِب احلُْوِت ِإْذ نَاَدى َوُهَو َمْكظُومٌ ) وقال تعاىل ( فَاْصِربْ َصْرباً مجَِ

.  
  وإمنا أمره بالصرب ألمور : •

  ( واعلم أن النصر مع الصرب ) . εينتصر اإلنسان كما قال  ألن بالصرب أوًال :
  أن الصرب فيه رفع للدرجات وتكفري للسيئات . ثانياً :
ًة يـَْهُدوَن ِبَأْمرِنَا َلما َصبـَُروا وََكانُوا ِبآياتِ وبالصرب مع اليقني تنال اإلمامة يف الدين كما قال تعاىل ( ثالثاً : ُهْم أَِئم   ).َنا يُوِقُنونَ َوَجَعْلَنا ِمنـْ
  وليكون قدوة لغريه رابعاً :

  ) بالقول والفعل ، فقد أؤذي أنبياء اهللا بالقول والفعل .َوُأوُذوا ( 
  منهم : ساحر ، وجمنون ، وكذاب . قال لكل واحدي بالقول : فقد كان

  بالفعل : منهم من ضرب ، ومن قتل .
  أمراً عظيماً ، وقام مقام الرسل يف الدعوة إىل اهللا . ألن من قام بدين اإلسالم ودعا الناس إليه ، فقد حتمل

،  مذلك أن أصحاب الدعوة إىل اهللا يطلبون إىل الناس أن يتحرروا من أهوائهم وأوهامهم ومألوفا والدعوة إىل اهللا حتتاج إىل صرب ،
عاا بكل سالح ، مدلني بأم أكثر ماًال وأعز وأكثر الناس ال يؤمنون ذه الدعوة اجلديدة ، فلهذا يقاوموا بكل قوة ، وحياربون د

  نفراً ، وأقوى نفوذاً ، وأوسع سلطاناً .



  فأذية الداعية طبيعة البشر :
بُوا َوأُوُذوا َحىت أََتاُهْم َنْصرُنَا ه ( قال اهللا تعاىل لنبي َبْت ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلَك َفَصبَـُروا َعَلى َما ُكذ َوَلَقْد ُكذ[ .  

ُهم َسِخُروا بِالِذينَ  َفَحاقَ  قـَْبِلكَ  من ِبُرُسلٍ  اْستُـْهزِئَ  َوَلَقدِ وذوا بالقول والفعل ، قال اهللا ( أوالرسل     ن ) .َيْستـَْهزُِؤو  ِبهِ  َكانُوا ما ِمنـْ
بـُْتمْ  فَـَفرِيقاً  ْكبـَْرمتُْ اْستَ  أَنُفُسُكمُ  تَـْهَوى الَ  ِمبَا َرُسولٌ  َجاءُكمْ  أََفُكلَما نه (بل إن منهم من تعرض للقتل ، قال سبحا  ن ) تَـْقتـُُلو  َوَفرِيقاً  َكذ
.  
ْنِس َواجلِْن  َكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكل َنِيب َعُدّواً سل ناله ما ناهلم ، قال سبحانه ( َو ومن قام مبا قام به الر    بـَْعضٍ  ِإَىل  بـَْعُضُهمْ  يُوِحيَشَياِطَني اْألِ

  اً ) .ُغُرور  اْلَقْولِ  ُزْخُرفَ 
  ) . واْ َال َيُضرُكْم َكْيُدُهْم َشْيًئا ِإن الّلَه ِمبَا يـَْعَمُلونَ ـَوِإن َتْصِربُواْ َوتـَتـقُ ى ال يضر كيد العدو قال تعاىل ( وبالصرب مع التقو 

  هذا وعد هلم بالنصر بعدما صربوا ، ويف اآلية إرشاد إىل أن النصر مع الصرب . )َحتى أَتَاُهْم َنْصُرنَا ( 
نـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم اْألَْشَهادُ قال تعاىل ( وقد ِذيَن آَمُنوا ِيف اْحلََياِة الدا لَنـَْنُصُر ُرُسَلَنا َوالِإن . (  

  ) . َكَتَب اللُه َألَْغِلَنب أَنَا َوُرُسِلي ِإن اللَه َقِوي َعزِيزٌ وقال تعاىل (
َل ِلَكِلَماِت اللهِ (  ليت كتبها بالنصر يف الدنيا واآلخرة لعباده املؤمنني .أي : ا)  َوال ُمَبد  

  ) .ِإنـُهْم َهلُُم اْلَمْنُصوُروَن َوِإن ُجْنَدنَا َهلُُم اْلَغالُِبوَن  .ا ِلِعَباِدنَا اْلُمْرَسِلَني َوَلَقْد َسبـََقْت َكِلَمتُـنَ  ( كما قال
  ) .ِإن اللَه َقِوي َعزِيٌز َكَتَب اللُه ألْغِلَنب أَنَا َوُرُسِلي (  وقال تعاىل 
أي : ولقد جاءك أخبار املرسلني من قبلك الذين كّذبوا وأوذوا كيف أجنيناهم ونصرناهم على  ) َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن نـََبِإ اْلُمْرَسِلينَ  (

  قومهم ، فتسّل وال حتزن ، فإن اهللا ناصركم كما نصرهم .
  : أي : من خربهم كيف ُنصروا وأُيدوا على من كذم من قومهم ، فلك أسوة وم قدوة . قال ابن كثير ♦
أي : من خربهم يف مصابرة الكافرين ، وما منحوه من النصر ،  )َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن نـََبِأ اْلُمْرَسِلَني  : قوله تعاىل ( وقال القاسمي ♦

  مهاهلم ، بل جلريان سنته تعاىل بتحقق صرب الرسل وشكرهم.فال بد أن نزيل حزنك بإهالكهم ، وليس إمهاهلم إل
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ْبَتِغَي نـََفًقا ِفي اَألْرِض َأْو ُسلًما ِفي السَماء (  ُهم ِبآيٍَة َوَلْو َشاء اللهُ َوِإن َكاَن َكبُـَر َعَلْيَك ِإْعَراُضُهْم َفِإِن اْسَتَطْعَت َأن تـَ فـََتْأتِيـَ
  ) . )35ُكوَنن ِمَن اْلَجاِهِليَن (َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى َفالَ تَ 

  ] . 35[ األنعام : 
 ----------  

  أي : وإن كان شق عليك إعراضهم عنك .) َوِإْن َكاَن َكبُـَر َعَلْيَك ِإْعَراُضُهْم ( 
  أي : إن قدرت أن تطلب سرباً يف جوف األرض .) فَِإِن اْسَتَطْعَت َأْن تـَْبَتِغَي نـََفقاً ِفي اْألَْرِض ( 
  أي : مصعداً تصعد به إىل السماء .) ْو ُسلمًا ِفي السَماِء أَ ( 
َتأْتِيَـُهْم ِبآيَةٍ (  غري ممكن ، فكذلك ال ميكنك أن تأيت مبا اقرتحوه من  –كما هو معلوم   –، وهذا مما اقرتحوا فافعل فتأتيهم بآية )  فـَ

َا أَنَا َنِذيٌر ُمِبنيٌ َوَقالُوا َلْوال أُْنزَِل َعَلْيِه آيَ كما قال تعاىل (اآليات ،   ِه َوِإمنَا اْآلياُت ِعْنَد الل ِه ُقْل ِإمناٌت ِمْن رَب  (.  
  طف عليه أي ليؤمنوا فافعل ؛ فُأضِمر اجلواب لعلم السامع.) عفـََتْأتِيـَُهْم ِبآيٍَة  : قوله تعاىل ( قال القرطبي ♦

  ؛ كما أنه ال يستطيع هداهم. أال يشتّد حزنه عليهم إذا كانوا ال يؤمنون ρأمر اهللا نبيه 
 ، وهذا كقوله أي : لو شاء اهللا أن جيمعهم على اهلدى جلمعهم ، ألن القلوب بيد اهللا)  َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى َوَلْو َشاَء اللهُ (  

يعاً تعاىل ( ) أي : على دين اإلسالم ، وكقولهَوَلْو َشاَء َربَك جلَََعَل الناَس أُمًة َواِحَدًة تعاىل (  قال تعاىل) و  َلْو َيَشاُء اللُه َهلََدى الناَس مجَِ
يًعا [ أََفأَْنَت ُتْكرُِه الناَس َحىت َيُكونُوا ُمْؤِمِنَني ](    . َوَلْو َشاَء َربَك آلَمَن َمْن ِيف األْرِض ُكلُهْم مجَِ
  حكمة اهللا أن يكون الناس منهم الكافر ومنهم املؤمن ؟ فاقتضت ♦
  أي : فال تكونن يا حممد من جيهلون حكمة اهللا وسننه اإلهلية اليت ال تتغري وال تتبدل .)  َفال َتُكوَنن ِمَن اْلَجاِهِلينَ ( 
  وجهل انتفاء علم ، واملراد الثاين بال شك . –اجلهل قسمان : جهل سفاهة  ♦

َا التـْوبَُة عَ مثال اجلهل الذي هو السفاهة قوله اهللا تعاىل ( يـَُتوبُوَن ِمْن َقرِيبٍ ِإمن وَء ِجبََهاَلٍة ُمثِذيَن يـَْعَمُلوَن السِه لِلأي : بسفاهة . َلى الل (  
احلَْق ِمْن َربَك َفال فَـَعَل ِفْعل اجلاهلني ، كما قال تعاىل ( εعن أن يكون من اجلاهلني أن يكون النيب  εوال يلزم من ي اهللا لنبيه  ♦

حلَْق فَِإْن ُكْنَت ِيف َشك ِمما أَنـْزَْلَنا إِلَْيَك فَاْسَأِل الِذيَن يـَْقرَأُوَن اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلَك َلَقْد َجاَءَك ا) وقوله تعاىل ( ُمْمَرتِينَ َتُكوَنن ِمَن الْ 
  ) . ِمْن َربَك َفال َتُكوَنن ِمَن اْلُمْمَرتِينَ 

ألّن الّنهي عن اجلهل يتضّمنه فيتقّرر يف الذهن مرتني ، وألّن يف النهي عن اجلهل  وإّمنا عدل على األمر بالعلم:  قال ابن عاشور ♦
  بذلك حتريضاً على استحضار العلم به ، كما يقال للمتعّلم : ال تنسى هذه املسألة.

  . ، وذهبوا فيه مذاهب ال تستبني كما توّمهه مجع من املفّسرين  εوليس يف الكالم ي عن شيء تلّبس به الرسول 
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 ) ُه ثُمَعثـُُهُم الل   ) . )36ِإلَْيِه يـُْرَجُعوَن ( ِإنَما َيْسَتِجيُب الِذيَن َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى يـَبـْ
  ] . 36[ األنعام : 

 ---------  
لِيُـْنِذَر َمْن  أي : إمنا يستجيب لدعائك يا حممد من يسمع الكالم ويعيه ويفهمه كما قال تعاىل () ِإنَما َيْسَتِجيُب الِذيَن َيْسَمُعوَن ( 

  ) . َكاَن َحّياً َوحيَِق اْلَقْوُل َعَلى اْلَكاِفرِينَ 
  . فاملراد بالسماع هنا مساع االنقياد والقبول وليس مساع اإلدراك ♦
َعثـُُهُم اللُه (  ، فشبههم اهللا بأموات األجساد ، وتى الكفار ، ألم موتى القلوب: املراد باملفيها قوالن : القول األول) َواْلَمْوَتى يـَبـْ

  وقيل : املوتى موتى األجساد . .وهذا قول األكثر 
  ، ومل يذكر ابن كثري سواه ،  األول ى القولواألكثر عل

  وقد رجح هذا    ؟؟؟
والكفار يبعثهم اهللا مع املوتى ، فجعلهم تعاىل يف عداد املوتى الذين ال يسمعون صوتًا ، وال يعقلون دعاًء ، وال  قال الطبري :

  ن فينزجرون عن تكذيب رسل اهللا .يفقهون قوًال ، إذ كانوا ال يتدبرون حجج اهللا وال يعتربون بآياته ، وال يتذكرو 
  وقد رجح هذا القول : الطربي ، والقرطيب ، والسمرقندي ، والواحدي ، والبغوي ، وابن عطية ، وابن كثري ، والشوكاين .

  شبههم باألموات جبامع أم مجيعاً ال يفهمون الصواب وال يعقلون احلق .:  قال الشوكاني ♦
  ( أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً ميشي .. ) . كما قال تعاىل يف نظائر هذه اآلية

  وقال تعاىل ( لينذر من كان حياً وحيق القول على الكافرين ) .
  وقال تعاىل ( وما يستوي األحياء وال األموات  ... ) .

  املوتى وتفسريها باملقابل بأم الكفار . قرينة السياق واملقابلة يف اآلية ، فذكر سبحانه الذين يسمعون وتفسريها بأم املؤمنون ، وذكر
َعثـُُهُم اللهُ قوله تعاىل ( ♦   ) أي : للحساب واجلزاء . يـَبـْ

  واختار هذا البغوي ، وابن عطية ، وأبو حيان ، والسيوطي ، 
  كما قال تعاىل يف نظائر ذلك ( يوم يبعثهم اهللا مجيعاً ) .

  ) .وقال تعاىل ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ... 
  وهذا هو املعىن الظاهر املتبادر إىل األذهان ، ولذلك قال أبو حيان : والظاهر أن املوت هنا والبعث حقيقة .

وحيتمل أن املراد باآلية، على ظاهرها، وأن اهللا تعاىل يقرر املعاد، وأنه سيبعث األموات يوم القيامة مث ينبئهم مبا   قال السعدي : ♦
  . كانوا يعملون

  . تضمنا للرتغيب يف االستجابة هللا ورسوله، والرتهيب من عدم ذلكويكون هذا، م
  وقيل : املراد يهديهم اهللا إىل اإلميان به وبرسوله ، وهذا يف الدنيا . 

  أي : إىل اجلزاء فيجازي كًال مبا يليق به كما تقتضيه حكمته البالغة .)  ثُم ِإلَْيِه يـُْرَجُعونَ ( 
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